
  

Köyhät Asialla & RELA-coin 
explained

KryptoKeskus ry

Lohkoketjut, Maksutavat, Paikalliskrypto, Mainoksien 
kohdistaminen kohderyhmille, pärjäämisen helpottaminen



  

Pitkän aikavälin näkymiä

● Virtuaalivaluutat on nykypäivää jo monelle

● Tulleet jäädäkseen, eikä voi estää

● Moniin eri ratkaisuihin yritystoiminnan ja luotettavuutta 
vaativien toimintojen parissa.

● Kryptokeskus tukisi moniongelmaisia ja tarjoaisi 
aktiviteetteja ja kunnon hoitojen mahdollistamisen sellaisia 
tarvitseville

● Tampereella tajuttaisiin että hiton hyviä hommia, ja 
porukalla siirryttäisiin uusiin valuuttajärjestelmiin

● RELA-coin saataisiin pyörittämään kohdistettuja mainoksia 
paikallisyrityksiltä ja kohderyhmien pärjääminen helpottuisi



  

Kohderyhmän tarpeet

● Yksityissektori: Rahan puute cooleihin tuotteisiin/akuutti 
rahantarve (Kesken kuun loppuu perheenäidiltä rahat)

● Mainostajat/Yritykset: Hukkaan heitetyt mainosmassit 

● Helpot Maksutavat ja pienet kulut

● Tekniikat

● Yritysten arvo

● Lohkoketjun todellinen Tarve.



  

Tarpeisiin Ratkaisuja
● Yksityissektori: Rahan puute cooleihin tuotteisiin → 

mainoksia katselemalla, tai esim oppimalla tienaa

● Mainostajat/Yritykset: Hukkaan heitetyt mainosmassit → 
voidaan varmuudella taata, että mainos 30sec näkyy 
kokonaisuudessaan vähinään yhdeä hlön 
näkökentässä koko mainoksen ajan.

● Helpot Maksutavat ja pienet kulut → Kryptot

● Tekniikat: esim tietokantojen tai -rekistereiden hajautettuja 
järjestelmiä

● Yirtysten arvon nousu “Lohkoketjuistamalla”

● Tarvekartoitus tarpeellista kartoittaa.
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Esimerkkitapaus RELA-coin
3 lapsen äidiltä loppuu yllättäen massit kesken kuukauden.

= Akuutti rahapula. 

● Perheessä on siis 4 puhelinta, ja tabletti, yht 5 
mobiililaitetta. Jokainen niistä on asetettu tv:n alle illalla 
näyttö kohti katsojia lataukseen. 

● Niissä asennettu RELA-coin sovellus, joka vahtii tekoälyllä 
että mainos on kokoajan jonkun näkökentässä, ja jollei, 
menee mainos pauselle. 

● Parin elokuvan aikana, voi pian tienata jo ruokarahaa 
perheelle. (Eli viisi laitetta pyöräyttää 5 eri yhteistyökumppanin ja mainostajan 
mainoksia puolessa minuutissa (30sec) yhteensä 5mainosta = 10mainos/min * 60min= 
600mainos/h ja jos perheenäidille maksetaan esim. RELAcoineina näkökenttään tuoduista 
mainoksista 5e/1000mainoksen näyttökerran, on kahdessa illassa mahdollisuus lunastaa s-
ryhmän 10e lahjakortti marketplacesta )



  

Vahvuudet ja Hyödyt

● Bile- ja taidescene

● Ravintolat

● Kaupungin ja Graffititaiteen yhteistyö

● Monet eri alojen yrittäjät ja yritykset, kansainväliset artistit

● Tiiviit, pitkään kehittyneet verkostot ja vuosien varrella 
tutuiksi tulleet ja jo valmiiksi toimivat yhteisöt

● Voi tarjota pärjäämiseen vaihtoehtoja, mm opiskeluun 
kannustaminen, kotoa käsin työskentely

● Voidaan yhdistää työt ja tekijät

● Paljon uusia mahdollisuuksia 



  

Seuraavat askeleet
Yhdistetään voimamme, ja siirrytään yhdessä rysäyksellä 
ja yhteensopivin järjestelmin uuteen teknologiaan

● Kryptomaksutavat kaikkiin kauppoihin, ja laskutus Arvoke 
Oy:n yritysasiakas-palveluiden kautta suoraan bitcoin tai 
muille kryptotileille. 

● Tuotteen valmistuksen ja asiakkaalle päätymisen tai vaikka 
kahvipavun matka kahvikuppiin lohkoketjuihin

● Kaikkien tuttujen firmojen Mainokset RELA-appiin, ja 
luotettavat koodarit yhteistuumin kehiin (meikä ei tunne) ja 
mainokset pyörimään. 

● Koitetaan yhdessä pysyä nyt tämän tekniikan tuoman 
mullistuksen aallon harjalla, ja hyvällä tsäkää saadaan 
suurta hyvää aikaan, ja toimivat järjestelmät esim. Arvoke 
Oy:n sekä Prasos Oy:n Ja Tamperelaisten asiantuntijoiden 
avulla aikaan
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